5. september 2018

Referat fra afsluttende budgetsamråd den 5. september 2018
1. Aftensang
2. Velkomst.
Provstiudvalgets formand Ilse Kyndesgaard bød velkommen og konstaterede ved opråb, at alle
menighedsråd er repræsenteret undtagen Brædstrup menighedsråd.
Menighedsrådsformand Bent Riis orienterede om branden i Vor Frelser kirke.
3. Samarbejdsprojekter
a) Skolekirkesamarbejdet ved bestyrelsen
Formand for bestyrelsen sognepræst Karen Holdt Madsen orienterede om
Skolekirkesamarbejdet.
 SKS har nået målet med, at alle skoler i provstiet har brugt initiativet (bortset fra én)
 ”Jesus på Fængslet” har i år tilmeldt 35 klasser og dermed i alt ca. 800 børn.
 I foråret blev der afholdt Salmesang & klokkeklang for ca. 300 børn fra 4. klasse.
 Der er afholdt kursus i bibeleventyr i juni for 15 præster og KK-medarbejdere.
 Der arbejdes på et udskolingsprojekt med titlen ”fri vilje”.
b) Stille Stunder Horsens
Præst Anette Foged Schultz orienterede om stille stunder:
 AFS arrangerer 4-6 pilgrimsvandringer og 2 retræter årligt
 Der er oprettet en bibelmeditationsgruppe 2 gange årligt
 Der er oprettet en fælles hjemmeside til stilleaktiviteter i provstiet.
c) Kirken i midtbyen
Præst Sara Høgh Lodberg og præst Hanne Henriksen orienterede om kirken i midtbyen:
 Sara Høgh Lodberg er ansat som præst i projektet 1. februar 2018
 Danmarks første digitale folkekirke blev åbnet i foråret 2018 under navnet Getsemane
 Der er oprettet en hjemmeside og den digitale kirke fungerer via en facebookgruppe
 Der opstartes nu højskolesang i Getsemane kirke i Horsens og der sigtes på fællesspisning
d) Forsøgsramme 5
Provstiudvalgsmedlem Jørgen Knudsen
 Forsøget starter den 1.januar 2019 til 31. december 2020
 Kompetencen for præsteboligerne i 5 pastorater overdrages til provstiudvalget
 Der er nedsat et bygningsudvalg bestående af Jørgen Knudsen og Tove Asmussen
 Der tilknyttes en bygningskyndige og en pedel
e) Flygtningesamarbejdet
Ellen Schmidt der koordinerer kirkens flygtningesamarbejde orienterede om:
 Efter opstarten i 2015 er tilflytning af flygtninge stort set stoppet i Horsens
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Projektet fortsætter for de flygtninge, der bor her. Følgende menighedsråd deltager
fortsat: Vor Frelser, Hatting, Tamdrup, Kattrup-Tolstrup, Østbirk, Tamdrup og
Brædstrup
Der holdes 4 årlige møder mellem præster, repræsentanter fra menighedsråd, bo
trivsel, flygtningehjælpen, jobcenter og provsten
Der er fortsat midler i projektet

f) Kommunikationsmedarbejder
Provst Annette Bennedsgaard orienterede om:
 Kommunikationsmedarbejderen har forladt stillingen
 Formandsmødet gav udtryk for man ønskede en ny løsning
 Der oprettes et nyt projekt i 2019 under provstiudvalget
g) Gudstjenesteliv
Præst Dorte Stenberg Isaksen og præst Peter Lynggaard Uth orienterede om:
 Et kursusprojekt over 4 år om gudstjenesten med dåb som prisme
 Præster og organister fra Voer Herred pastorat og Tamdrup-Nim-Underup-Føvling
pastorat deltager
h) Projektpuljen ved bestyrelsen
 Formand for projektpuljens bestyrelse Peter Lynggaard Uth orienterede om uddelinger i
årets løb fra projektpuljen. Bestyrelsen indstillede, at der ikke afsættes en ny bevilling til
projektpuljen på budget 2019, da der er overført 3.189.050 kr. fra 2017.


Den nye vedtægt for projektpuljen er godkendt af Kirkeministeriet. Fremover vælges
repræsentanter for 2 år. Der er valg af præsterepræsentanter i lige år og læge medlemmer i
ulige år. I år vælges derfor præsterepræsentanter. Der er 3 kandidater, der stiller op.
Følgende er således valgt til bestyrelsen:

Læge
medlemmer.
Ikke på valg
Præster.
På valg

Diakoni og
gudstjenesteudvikling

Skoleinitiativer

Frivilligt
samarbejde

Søren Peter Buhl
Tyrsted-Uth

Kirsten Bomholt
Sønderbro

Ove Sølvsten
Nim

Peter Stentoft
Klostersogn

Troels Bering Nielsen
Voer Herred pastorat

Peter Lynggaard
Uth
Tamdrup-Nim-UnderupFøvling

4. Besøg af kirkeminister Mette Bock
Mette Bock holdt et oplæg om:
 Folkekirkens foranderlighed og behov for fortsat udvikling.
 De frivilliges betydning for folkekirken og behovet for at man fornemmer arbejdet
glider
 Det positive signal i at nedsætte kirkeskatten, hvorved man udviser rettidig omhu i
kirken og ikke bruger løs blot fordi midlerne er der
 Den nænsomme og forstående folkekirke, der kan spille en rolle i det moderne
samfund
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5. Budget 2019
a. Menighedsrådenes målsætninger/særlige indsatsområder
Provst Annette Bennedsgaard gennemgik eksempler fra budgetterne omkring målsætning og
særlige indsatsområder. Det er glædeligt at se, at menighedsrådene medtager disse
betragtninger.
b. Menighedsrådenes 5 års planer
Provst Annette Bennedsgaard orienterede om menighedsrådenes 5-årsplan. Når et
menighedsråd har ønsker om fremtidige anlæg, kan disse skrives ind i budgetbidraget, bilag 6
”Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg”.
c. Provstiets anlægsplan fra 2017-2021
Provst Anette Bennedsgaard gennemgår de projekter, der er gennemført de sidste 2 år. Det er
markant, at de behov, der p.t. er indmeldt til de næste år er meget begrænset.
d) PUK-kassen
Formand for provstiudvalget Ilse Kyndesgaard orienterede om PUK-kassen.
e. Driftsrammer og frie midler
Formand for provstiudvalget Ilse Kyndesgaard orienterede om driftsrammerne, som for budget
2019 er på 57.677.100 kr. Provstiudvalget har valgt at se til de frie midler ved tildeling af
anlæg. Der hensat samlet 2.900.000 kr. fra de frie midler til anlægsopsparinger. Der
budgetteres med 1.640.000 kr. af de frie midler som medfinansiering af anlægsprojekter.
f. Bevilligede og ikkebevilligede drift- og anlægsønsker
Provst Annette Bennedsgaard og formand for provstiudvalget Ilse Kyndesgaard orienterede om
bevilgede og ikke bevilgede drifts- og anlægsønsker. Desuden en gennemgang af
bygningsmassen i provstiet. De fleste bygninger er velholdte.
g. Ligningsoversigt
 Formand for provstiudvalget Ilse Kyndesgaard orienterede om ligningsoversigten.
 Der er nedsat et økonomiudvalg i provstiudvalget, der fortager en analyse af
driftsrammerne i provstiet.
 Provstiudvalget har besluttet at sænke kirkeskatten fra 0,84 til 0,81%.
 Der afsættes midler til ”mere land – mere kirke”, ”rytmisk kirkemusikprojekt for børn”
og kommunikation.
Efterfølgende var der en samtale i plenum vedr. budget 2019.
6. Gensidig orientering og eventuelt
Provst Annette Bennedsgaard Biskoppen animerede til landemode omkring projekt ”fælles om
det sociale ansvar”. Hanne Henriksen orienterer om Sund bys projekt vedrørende
trivselsgrupper på folkeskoler.

